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LU-møde

referat 3. november 2015, Mødestedet, kl. 1900.
Tilstede:
Poul Erik Brandt og Jakob Vedel

1. Formandens forpligtigelser.
a.i.

ok

2. Godkendelse af sidste referat.
a.i.

Ok - Referatet gælder ALTID som dagsorden til næste møde

3. Lokaludvalg
a.i.

BørneUniverset . Folder på vej vedr. skolens røde tråd.

a.ii.

Skolen er rigtigt i vælten på de sociale medier.

a.iii.

Link til ”Børneuniversets” Facebook-gruppe.

b. Lokaludvalget.
b.i.

Ordinært med deltagelse af transportgruppen den 6. oktober. Referat
ikke udsendt. Handlede primært om de igangværende sti- og
trafikregulerende projekter (cykelsti, Vindebjergvej og Fjellerupvej).

b.ii.

LU skal huske at rydde deres skabe i Mødestedet.

b.iii.

Dato for Generalforsamling skal snart fastlægges.

b.iv.

Den 2. februar 2016 afholde Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg fælles
lokaludvalgsmøde på Børneuniverset. PEB bestiller mødelokale.

b.v.

Samarbejde med Brugsen omkring anvendelse af deres nye infoskærm til formidling af lokaludvalgsstof. PEB kontakter.

c. Flygtninge i lokalområdet.
c.i.

Se referat Kontakt person for interesserede i Middelfart Kommune:
Ulla Sørensen, ulla.sorensen2@middelfart.dk tlf 51293785.

c.ii.

Der har ikke været kontakt til LokalUdvalget vedr. flygtninge.

d. Cykelsti (Harndrup-Brenderup)
d.i.

Blev indviet den 24. oktober med fuld musik og cykelløb. Ros fra
borgmesteren og teknisk udvalgsformand til lokaludvalgene og
trafikgruppen for deres store arbejde. 124 cykler deltog i åbningen.

4. Kommunalt nyt:
a.i.

Se http://www.middelfart.dk/
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5. udvalg, grupper og foreninger:
a.i.

Se http://www.fjelsted-harndrup.dk/ samt ”Hva’ så FjelstedHarndrup” for lokale aktiviteter.

6.

Eventuelt, gerne sladder.
a.i.

Transportgruppen har tanker om at lave en aktivitetsbane på
vandværkets gamle grund/den skjulte sti.

7.

Næste Lokaludvalgsmøder
a.i.

Tirsdag den 1. december 2015 kl 1800, Mødestedet.

a.ii.

Tirsdag den 5. januar 2016 kl 1900, Mødestedet.

Harndrup den 3. november 2015, Jakob Vedel

Om lokaludvalget:
•

LokalUdvalget er en støtte for de enkelte foreninger og aktionsgrupper overfor
kommunen.

•

Lokaludvalget formidler oplysninger og støtte gennem alle kanaler og sociale
medier.

•

LU vil gerne med til de andre lokale foreningers bestyrelsesmøder. LU skal
formidle arbejdsopgaverne til de respektive foreninger.

•

Fondsmidler formidles, støttes og søges via kommunen. Se kommunens
hjemmeside: http://www.middelfart.dk/Kultur og fritid/Fundraising og kontakt
fundraising- og udviklingskonsulent Sabine Christensen på tlf. 8888 5010 eller
på e-mail sabine.christensen@middelfart.dk .
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